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Comunicat núm. 36/SGOIC 

 
Recopilació de dades estadístiques 
 
En seguiment a les Comunicacions SGOIC01/2017, de data 4 de gener del 2017, 
SGOIC02/2016, de data 14 d’octubre del 2016 i SGOIC01/2016, de data 23 de juny del 
2016, relatives a la tramesa puntual de recopilació de dades estadístiques, en les que 
es va sol·licitar al conjunt de societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva 
(d’ara en endavant , SGOIC) la complementació dels documents “ESTAD-1” i “ESTAD-2” 
amb la informació corresponent a tots els fons que gestionen i que compleixen totes 
les condicions recollides a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 1071/2013; per tal de 
donar compliment als compromisos contrets per part d’Andorra amb la signatura de 
l’Acord Monetari amb la Unió Europea, en relació amb la tramesa al Banc Central 
Europeu, de les dades agregades estadístiques requerides, mitjançant 
aquest Comunicat tècnic, s’estableix l’obligació de tramesa periòdica d’aquests 
documents per part de les SGOIC. 
 
Per tal de complimentar correctament aquests documents, les SGOIC hauran de tenir 
en compte les disposicions establertes al Decret pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre el Principat 
d’Andorra i la Unió Europea en relació amb la tramesa de dades estadístiques 
simplificades al Banc Central Europeu en el marc dels actes jurídics que s’inclouen en 
aquest Acord, així com totes les indicacions que l’INAF hagi comunicat i comuniqui a les 
SGOIC en relació amb les trameses anteriors. 
 
La periodicitat de la tramesa dels documents relatius a la recopilació de dades 
estadístiques serà trimestral i els documents hauran de ser facilitats a l’INAF el darrer 
dia hàbil del mes següent al de referència. 
 
Els requerim que, en cas que, per a un període de referència, no hi hagi cap Fons de 
Mercat Monetari entès com aquells fons que compleixen totes les condicions 
recollides a l’esmentat Reglament, ens ho notifiquin expressament. 
 
Les plantilles per facilitar aquesta informació es troben actualment disponibles a 
l’apartat “INAF” de la secció “INAF EN LÍNIA” de la pàgina web de l’INAF, al qual és 
possible accedir utilitzant el nom d’usuari i la contrasenya que van ser facilitats a les 
entitats per part d’aquest Institut. La guia per omplir cadascun dels documents es 
troba a la primera pestanya del document excel. 
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Pel que fa a la primera tramesa d’aquest comunicat, se sol·licita a les SGOIC que 
complimentin els documents “ESTAD-1” i “ESTAD-2” amb les dades relatives a 31 de 
març del 2017 i que els trametin a aquest Institut no més tard del 15 de maig del 2017. 
 
Qualsevol observació i/o comentari que sorgeixi durant el procés de complimentació 
d’aquests documents s’ha de dirigir al servei de supervisió i control de l’INAF 
mitjançant correu electrònic a l’adreça sgoic@inaf.ad,  indicant a l’assumpte del correu 
electrònic “Consulta reporting BCE”. 
 
Restem a la seva disposició per a l’aclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en 
quant a la tramesa de dita informació. 
 
Andorra la Vella, 9 de maig del 2017 
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